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Redaktore Galerio primonstraGalerio primonstraGalerio primonstraGalerio primonstraGalerio primonstra

Antaý kelkaj jaroj Nikolao Þil komencis
kampanjon kontraý æi tiu magazino en
Laýte!, kiu finis antaý kelkaj monatoj kun
eksigo de SAT de æi tiu redaktoro, de la
asocio kiel LEAo, kaj serioza averto al
Prezidanto kaj Sekretario de HALE pri tio,
ke ili kondamnu siajn erarojn kaj ne plu
ataku SATn. Þajnas ke la mem-nomitaj
ruøuloj opinias, ke sia povo ne havas
limon, kaj ke ili povas fari æion defendi
sian ideologion, eæ se sia ideologio estas
esence fia kaj ne defendebla de konscia
homa esto, sen bezoni klarigi kial ili faras
tion, kion ili faras, laý la Statuto de SAT
kaj laý esencaj homaj rajtoj, kiujn ili
diras, ke ili defendas.

Sendepende de tio, tiu sama Nikolao Þil
jam estis sendinta al mi bildojn, kiujn li
mem faris originale aý sur aliaj, kiujn li
trovis ien ajn, je 1997, dirante ke Æar
plaæas al ci mi sendas iujn el miaj afiþoj.
Mi faras ilin sed nur gluante kaj rondante
la desegnojn kc... Mi ne kapablas desegni
tiom bone, do mi devas konformiøi per
«collage1». Utiligu ilin laýplaæe por KelS
se vi volas.

Mi uzis kelkajn en diversaj numeroj de
nia magazino, sed mi revidis æiujn kune
denove, kaj mi trovas ilin valorajn kiel
esprimon de la pensomaniero ne nur de
Nikolao Þil, sed ankaý de tiuj, kiuj
mensogis kaj troigis kontraý HALE el
SAT kaj pro SAT, tiel vundante SATn
multe pli ol ili celis, kaj fakte liberigante
HALEn de la balasto sensenca, per kiu la
nuna estraro de SAT pezigis la tutan
asocion. Mi esperas, ke neniu leganto
konsideru, ke Kajeroj el la Sudo defendas

la ideojn enhavatajn en la galerio de
bildoj, kiun ekskamarado Þil sendis al mi,
same kiel ni ne defendas la ekstermejojn,
pri kiuj ni raportis en antaýaj numeroj, aý
la politikan sintenon de Fernando Leta-
mendia, Jakvo Schram aý Lenin, kiuj es-
tas same fiaj kaj puneblaj laý modernaj
leøokodoj, eæ se pro manko da spaco, mi
ne povas komenti æiujn bildojn tiom
longe, kiom plaæus al mi. La montro de
tiu æi bildaro havas nur la celon, ke oni
vidu kiujn valorojn Nikolao Þil havas,
aý almenaý havis je 1997, pri kiuj li an-
koraý ne publike rezignis. Mi konsideras,
ke liaj kamaradoj ankaý defendas tiujn
samajn konceptojn, kaj se ne, mi invitas
ilin publikigi per æi tiu magazino siajn
kontraýajn sintenojn. Ankaý, mi petas
inteligentajn kaj honestajn esperan-
tistojn, ke ili decidu, se sia loko estas en
asocio, kiu defendas tiujn æi ideojn, kiujn
HALE jam pruvis, ke kontraýstaras eæ se
malbonaj sekvoj por si venas el tio, ke
oni defendu la rajton libere pensi kaj
esprimi sin.

Þajnigante ludi, bravulaæoj per-
fortas la rajtojn de minoritato, kaj,
se necese, forigas øin el siaj ludoj
danøeraj.

1alglua¼oj
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Informoj de la prezidantoInformoj de la prezidantoInformoj de la prezidantoInformoj de la prezidantoInformoj de la prezidanto
Estimataj samideanoj!

La tuta estraro de Hale deziras al vi
bonan jaron kaj sukceson tutjara. Mi

ankaý deziras bonan
jaron al la anoj de
SATeH kaj al tiuj de
SAT.

Antaý du jaroj nia
asocio kongresumis
kaj interkonsentis
pri alfronto de la

estonto.

Ni havas gazetotekon Lanti, kie oni
povas legi, elþuti, kaj printi, literaturan
produktadon pri esperantismo kaj eæ
magazinojn, kiel Popola Fronto, kiu estis
magazino publikigita tute en Esperanto
dum  la Intercivitana Milito de Hispanio.
Tiuj estas unikaj ekzempleroj, kiujn oni
konis nur el komentoj de kelkaj sami-
deanoj. Nun æiuj povas ekhavi ilin tute
senpage danke al HALE.

Kaj por tio, ke æiu ricevu sian propran
meriton, Popola Fronto estis provizita al
ni de Marteno Bustin Benito.

Ververe, se oni faru ekonomian pris-
tudon pri la afero, ni povus diri, ek HALE,
el vidpunkto de ekonomia profito, estas
tute nefarebla. Entreprenisto dirus, ke “øi
ne alportas profiton”, kaj tio estas vero,
ke homoj demandas ofte, kiel ni povas
subteni gazetotekon kaj magazinon sen
enspezi monon. Ni povas respondi, tamen,
ke sindonemo de multaj esperantistoj
ebligas tion, ke oni povas legi senpage
æion, kion ni publikigas.

Tiusence ni vivigas la tradician spiriton
de Esperanto, igante laboron nian tiu
iluzio, kiun ni alportas al Esperanto sen
esperi pagon.

Fojfoje helpo venas, kaj ne æiam mono,
sed materialo altkvalita, kaj tiusence ni
anoncas, æar ni povas anonci, ke la
venonta numero de Kajeroj el la Sudo ne
parolos pri SAT aý SATeH aý iu ajn alia
persono rilata al tiuj organizoj: HALE
anoncas, æar øi tion anonci povas, ke la
venonta numero de Kajeroj el la Sudo
publikigos la Sekretajn leterojn pri Don
Ki¶oto.

Alia temo, kiun ni devas solvi æi tiun
jaron, estas komerca reklamado en HALE
kaj Kajeroj el la Sudo je esperantaj etosoj.
Tio signifas, ke homoj, kiuj ne konas la
ekziston de nia magazino, povas alprok-
simiøi per la Gazetoteko Lanti.

Mi, persone, preferas reklamadi hispane.
Pro tio Kajeroj el la Sudo havos hispanan
tradukon, æar la misio de esperantaj
institucioj estas kreski en publikon
neesperantan, kaj tiu emo,kiun organizoj
esperantaj havas pri kreski æe publiko
esperanta indas esti studocelo, æar øi es-
tas granda malvirto de esperantismo nuna.

Kiam oni diras, ke SAT povas daýrigi
nun tri jarojn, kiam oni diras, ke estas
malmultaj aliøintoj al SAT, ni forgesas,
ke la misio de esperantaj organizoj estas
kreski en etosoj neesperantaj, kvankam
ekzistas magazinoj komunikantaj en
Esperanto.

Johano Cabezos Martínez
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Devoj kiel esperantistojDevoj kiel esperantistojDevoj kiel esperantistojDevoj kiel esperantistojDevoj kiel esperantistoj11111

de Santiago Torné i Grau

Æiam oni aýdas paroli pri rajtoj kaj
devoj; multe pli pri rajtoj kaj multe malpli
pri devoj, kompreneble. La vorto devoj
ne øuas grandan popularecon inter la
popolamaso. Kial? Oni trovos malsimilajn
opiniojn kaj respondojn.

Æar multaj el la tagoj de niaj vivoj estas
sufiæe  grizkoloraj, tio eblas starigi niajn
defendojn antaý la æiam suspektindaj
pezaj devoj. Sed hodiaý ni volas forgesi
la vorton rajtojn kaj prefere skribi pri la
nepopulara vorto devoj.

Inter ni oni trovas esperantistojn tute
malsimilajn: iuj el ili estas esperantistoj
de antaý ili mem konis la internacian
lingvon: homoj, pri kiuj ni miras, sim-
ple.Aliaj estas esperantistoj, kiuj eklernis
la lingvon teorie, almenaý, sed ili ankoraý
ne parolas øin.

Rilate al la unuaj, kiel nepra devo nia, post nia
dankemo pri ilia fido al nia lingvo, ni devas tuj
ilin enmeti en niajn vicojn de Eo-parolantoj: pro
tio, ni povas argumenti diversmaniere: praktikaj
mens-pligrandigoj aý moralaj kialoj. Kaj pri la
duaj, ni devas memori, ke ili ankoraý ne plene
atingis la centon pro cento de sia unua Eo-devo,
tio estas, regi la lingvon , ne nur øian balbutadon.
Tute simple, paroli Esperanton sen stumbloj.

Laý la Historiaj Studoj, verkita de Ernest
Drezen, ene de Esperanto oni povas distingi tri
periodojn. La unua periodo enhavas la tempon,
kiam Zamenhof estis inter la esperantistaro; la
dua periodo situas inter la du mondmilitoj, sed
kun du tendencoj, la germana kaj la budapeþta
skoloj; kaj la tria periodo, precipe la skota skolo
kaj la grandioza eldon-aktiveco de Juan Régulo
Pérez.

Do, post tiuj periodoj, nia lingvo jam estis
plene plenkreska kaj ne estas superflua aserto
rememori, ke esperantisto estas persono, kiu
parolas Esperanton kaj kiu sentas apartenon
al la Esperanto-komunumo. Oni povas daýrigi
kun multaj aliaj difinoj, kiuj iomete diferencigu
la esperantistaron, kiel esperantismano,
esperantlingvulo, esperantano, kaj aliaj; sed tio
estas nur semantikaj esprimoj, kiujn povus oni
senæese altigi. Tio nur dependus el ni mem. Sed
la afero estas, ke ni komenciøis parolante pri
devoj kaj ni daýrigas kun tiu ideo. Æar  ni ne
volus fortimigi niajn legantojn, ni anstataýas  la
vorton devoj per konsiloj. Tute simple, la afero
estas propagandi Esperanton, kie, kiam, kiel,
æie, æiam, æiel. Kaj pro tio, niajn unuajn devojn
ni transmformis en la sekvantajn konsilojn:

—Estu certa, ke æiuj el viaj gekonatuloj scias,
ke vi estas Esperanto-parolanto. Tempo al
tempo, memorigu al ili tion.

—Kiam en via leterkesto aperu  komercan
propagandilon (multfoje enhavante koverton
kun pagita poþtresendo), algluu etikedon
propagante Esperanton kaj resendu øin.

—Faru de vi mem propagandisto: fervoje,
buse, metroe, aý atendante dentiston, kura-
ciston,ktp, legu revuon aý librojn kun notinda
elmontrado de la titolo.

—Antaý viaj konatuloj rakontu pri viaj
eksterlandaj vojaøoj faritaj per la helpo de
Esperanto. Ankaý pri internaciaj nova¼oj
aýskultitaj en esperantaj radioelsendoj, kiel
Beijing, Pola Radio, Kubo aý Vatikano, prefere
nova¼oj ne aýskultitaj en viaj naciaj radioelsendoj.

Memoru, ni devas rompi nian sektismon!

1Unue aperinta en la bulteno Kultura
Asocio Esperantista n-ro 52-a.
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La faraonoLa faraonoLa faraonoLa faraonoLa faraono
ÆAPITRO 17ª

De la vespero, kiam Sara kantis en la
þipeto, la reøa þipo ne aperis plu sur Nilo,
kaj Ramzes komencis terure enui.

Proksimiøis la monato Mehir, decembro.
La akvoj pli kaj pli malleviøis, la tero pli
kaj pli vastiøis, la herboj estis æiutage pli
altaj kaj pli densaj, kaj inter ili kiel
koloraj fajreroj ekbru-
lis diverskoloraj floroj,
de nekomparebla odo-
ro. Kvazaý insuloj sur
verda maro, aperis en
daýro de unu tago flo-
raj makuloj: blankaj,
bluaj, flavaj, rozaj, aý
multkoloraj tapiþoj,
de, kiuj disflugis ebri-
iganta odoro.

Malgraý tio la princo
enuis, eæ timis ion. De
la forveturo de l’ patro
li ne estis en la palaco,
kaj neniu de tie æe li,
eæ Tutmozis, kiu post
la lasta interparolado
malaperis kiel serpen-
to en la herbo. Æu oni
respektis lian izolecon
aý volis lin turmenti,
aý simple timis viziti la princon en mal-
favoro?...— Ramzes ne sciis.— Eble la
patro forigos ankaý min de l’ trono, kiel
miajn pli aøajn fratojn?...— pensis iafoje
la kronprinco, kaj la þvito aperis sur lia
frunto, liaj piedoj tremis.

Kion li farus en tia okazo?

Krom tio Sara estis malsana: malgrasa,
pala, þiaj grandaj okuloj enfalis, iafoje
matene þi plendis pri naýzo.

—Sendube iu ¼etis soræon sur la mal-
feliæan!...— øemis la ruza Tafet, kiun la
princo malamis pro þia babilemo kaj
malhonestaj faroj.

Kelkfoje, ekzemple, la kronprinco vidis,
ke Tafet vespere sendis Memfison gran-
dajn korbojn, plenajn de manøa¼o, tola¼o,

eæ de potoj. Kaj en
la sekvinta tago þi
kriis kiel freneza
plendante, ke en la
domo mankas faru-
no, vino aý potoj.
De l’ tago, kiam la
princo transloøiøis
en la bienon, oni
elspezis dekfoje
pli multe da provi-
zoj ol antaýe.

—Mi estas certa—
pensis Ramzes—
ke æi tiu babilema
megero þtelas min
por siaj Hebreoj,
kiuj tage malaperas
el Memfiso, sed
nokte svarmas en
la plej malpuraj
truoj, kiel ratoj!...

En æi tiu tempo la sola amuzo de l’
princo estis rigardi la kolektadon de la
daktiloj.

Nuda kamparano stariøis sub alta
senbranæa palmo, æirkaýis sin kaj la
arbon per þnuro, kvazaý per vasta rin-
gego, kaj suriris la arbon per la kalkanoj,
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etendante la tutan korpon posten: la
þnuro subtenis lin, alpremante al la arbo.
Poste li þovis la þnuran ringegon kelke da
coloj pli alten, grimpis, ree þovis la
þnuron kaj tiamaniere, senæese riskante
rompi al si la kolon, grimpis iafoje kelke
da etaøoj alten øis la supro, kie kreskis
bukedo de grandaj folioj kaj daktiloj.

Atestanto de æi tiuj gimnastikaj ekzercoj
estis ne nur la princo, sed ankaý la hebreaj
infanoj. En la komenco ili forestis. Poste
inter arbetoj kaj post la muro elrigardis
krispaj kapetoj kaj nigraj brilantaj okuloj.
Poste rimarkinte, ke la princo ne forpelas
ilin, la infanoj eliris el siaj kaþejoj kaj tre
malrapide proksimiøis al la arbo, de kiu
oni þirkolektis la fruktojn. La plej kuraøa
el la knabinoj levis de l’ tero belan
daktilon kaj donis øin al Ramzes. Unu el
la knaboj manøis mem la plej malgrandan
daktilon, kaj poste la infanoj komencis
unuj manøi, aliaj regali la princon per la
fruktoj. En la komenco ili alportis al li la
plej bonajn, poste malpli bonajn, fine tute
putrajn.

La estonta estro de l’ mondo ekmeditis
kaj diris pense:

—Ili englitos æien kaj æiam tiel regalos
min, per la pli bona por allogo, per la putra
por danko.

Li leviøis kaj foriris malgaja, kaj la
infanaro de Izraelo, kiel aro da birdoj sin
¼etis sur la laboron de la egipta kam-
parano, kiu tre alte, super ilia kapo, kantis
kanton, pensante nek pri siaj ostoj, nek
pri tio, ke li rikoltas ne por si mem.

La nekomprenebla malsano de Sara, þiaj
oftaj larmoj, malaperado de þiaj æarmoj,
kaj antaý æio, Hebreoj, kiuj æesis sin kaþi

kaj pli kaj pli laýte mastrumis en la
bieno,— æio tio faris la belan rifuøejon
teda por Ramzes. Li ne veturis plu sur Nilo,
ne æasis, ne rigardis la kolektadon de l’
daktiloj, sed malgaja vagis en la øardeno,
aý de la teraso observis la reøan palacon.

Ne alvokita li neniam revenus al la
kortego, sed li jam komencis pensi pri
forveturo en la bienojn en Malsupra Egip-
to apud la maro.

En tia stato de l’ animo lin trovis
Tutmozis, kiu unu tagon sur luksa kortega
þipo venis al la kronprinco kun la alvoko
de l’ faraono.

Lia sankteco revenante de Teboj deziris,
ke la kronprinco veturu renkonte al li, por
lin saluti.

La princo tremis, paliøis kaj ruøiøis,
kiam li legis la bonvolan leteron de l’
sinjoro kaj estro. Li estis tiel emociita, ke
li eæ ne rimarkis la kolosan perukon de
Tutmozis, kiu dissendis el si dek kvin
parfumojn, ne rimarkis lian tunikon kaj
mantelon, pli delikatan ol la nebulo, nek
la sandalojn, ornamitajn per oraj ringoj.

Post iom da tempo Ramzes trankviliøis
kaj, ne rigardante la adjutanton, diris:

—Kial vi tiel longe ne estis æe mi? Æu vin
timigis la malfavoro, kiu frapis min?...

—Dioj!— ekkriis la elegantulo.— Kiam
vi estis en malfavoro kaj æe kiu? Æiu
kuriero de lia sankteco demandis, kiel vi
fartas; kaj la respektinda sinjorino
Nikotris kaj lia ekscelenco Herhor kelk-
foje alveturis en þipo al via domo,
esperante, ke vi faros almenaý cent paþojn
al ili, kiuj faris kelke da miloj... Pri la
armeo mi ne parolos. La soldatoj de viaj
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regimentoj silentas dum la ekzercoj kiel
palmoj kaj ne eliras el la kazernoj, kaj la
glora Patroklo de æagreno trinkas kaj
malbenas la tutan tagon...

Do la princo ne estis en malfavoro, kaj
se li estis, øi jam pasis!... Tiu æi penso
influis Ramzeson, kiel pokalo da bona
vino. Li rapide sin banis kaj oleis,
surmetis novan tola¼on, novan tunikon
kaj kaskon kun plumoj kaj iris al Sara,
kiu pala kuþis, flegata de Tafet.

Sara ekkriis, vidante la princon tiel
vestitan. Þi sidiøis kaj æirkaýante lian
kolon per la brakoj, komencis murmureti:

—Vi forveturas, mia sinjoro?... Vi ne
revenos plu!...

—Sed kial?— demandis kun miro la
kronprinco.— Æu ne pli ol unu fojon mi
forveturis kaj revenis?...

—Mi memoras vin same vestitan, tie... en
nia valo...— diris Sara.

—Oh, kie estas tiuj tempoj!... Tiel rapide
ili pasis, antaý tiel longe malaperis!

—Sed mi revenos kaj alkondukos plej
faman kuraciston.

—Por kio?... interrompis Tafet.— Þi estas
sana, mia pavino... þi bezonas nur ri-
pozon... Kaj la egiptaj kuracistoj enpuþos
þin en veran malsanon...

La princo eæ ne ekrigardis la babileman
virinon.

—Tio estis mia plej feliæa monato kun
vi— diris Sara, sin premante al Ramzes—
sed øi ne alportis al mi feliæon.

Oni trumpetis sur la reøa þipo, ripetante
signalon, donitan de la supro de l’ rivero.

Sara ektremis.

—Oh, æu vi aýdas, sinjoro, la terurajn
sonojn?... Vi aýdas kaj ridetas kaj, ve al
mi, vi elþiriøas el miaj brakoj!... Kiam la
trumpetoj vokas, nenio vin retenos, tiom
malpli via sklavino...

—Æu vi volus, ke mi æiam aýskultu la
kriojn de la kokinoj?...— interrompis
malpacience la princo.— Fartu bone kaj
gaja atendu min...

Sara ellasis lin el la brakoj kaj rigardis
tiel plende, ke la kronprinco moliøis kaj
karesis þin.

—Estu trankvila... Vi timas la sonojn de
miaj trumpetoj... Æu ili estis tiam por vi
malbona antaýsigno?...

—Sinjoro— respondis Sara— mi scias, ke
ili retenos vin tie... Faru do al mi lastan
favoron... Mi donos al vi— diris þi
ploretante— kaøon kun kolomboj... Æi
tie ili naskiøis kaj kreskis... Do... æiufoje
kiam vi rememoros vian servistinon,
malfermu la kaøon kaj ellasu unu birdon...
Øi alportos al mi nova¼ojn de vi, kaj mi...
kisos, karesos øin, kiel... kiel... Nun jam
iru!...

La princo æirkaýprenis þin kaj iris al la
þipo, ordoninte al la Negro atendi la
kolombojn de Sara kaj sekvi lin rapide
en malpeza þipeto.

Kiam proksimiøis la kronprinco, eksonis
tamburoj kaj flutoj, la þipistaro laýte
aklamis. Reveninte inter la soldatojn, la
princo profunde ekspiris kaj forte etendis
la manojn, kvazaý liberigitajn el æenoj.

—Tutmozis— diris li al la adjutanto—
ordonu tuj rosti min sur malgranda fajro,
sed ne restigu min duan fojon en la bieno.
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—Jes— aprobis Tutmozis— la amo estas
kiel la mielo: kun plezuro oni povas øin
gustumi, sed oni ne povas sin bani en øi.
Brr!... Tremoj kuras sur mia dorso, kiam
mi pensas, ke vi pasigis preskaý du
monatojn, nutrata per kisoj vespere, per
daktiloj matene kaj per azenina lakto
tagmeze.

—Sara estas tre bona knabino— inter-
rompis la princo.

—Mi ne parolas pri þi, sed pri
la Hebreoj, kiuj invadis la
bienon, kiel la papi-
rusoj la maræojn.
Æu vi vidas,
ke ili
anko-

raý sek-
vas vin per la
okuloj, eble eæ sendas al
vi salutojn...— daýrigis la flatulo.

La princo tedite sin turnis al alia flanko,
kaj Tutmozis gaje palpebrumis al la
oficiroj, kvazaý por komprenigi al ili, ke
Ramzes ne baldaý forlasos ilian societon.

Ju pli malproksimen ili leviøis sur la
rivero, des pli densaj estis la popolaj
amasoj sur la bordoj kaj la þipetoj sur Nilo,
des pli multenombraj estis la floroj,
kronoj kaj bukedoj, ¼etataj al la þipo de l’
faraono.

Unu mejlon de Memfiso staris popol-
amasoj kun standardoj, dioj kaj orkestro,
sonis granda bruo, simila al fulmotondro.

—Jen lia sankteco!— ekkriis øoje Tut-
mozis.

Antaý la okuloj de l’ rigardantoj aperis
unika vida¼o. En la mezo de la vasta
kurbiøo de l’ rivero veturis la grandega
þipo de l’ faraono, kun levita antaýo
kvazaý cigno. Dekstre kaj maldekstre,
kvazaý du grandegaj flugiloj rapidis sen-
nombraj þipetoj de l’ regnanoj, kaj mal-
antaýe, kvazaý riæa ventumilo, sin

dismetis la sek-
vantaro de
la estro de
Egipto.

Æiu vivan-
ta kriis, kan-
tis, aplaýdis
aý ¼etis flo-

rojn al la piedoj de l’ sinjoro, kiun
cetere neniu vidis. Sufiæis, ke super la orita
tendo kaj super la bukedoj de strutaj
plumoj flirtis ruøe-blua standardo, la sig-
no de l’ æeesto de la faraono.

La homoj en la þipetoj estis kiel ebriaj,
la homoj sur la bordo, kiel frenezaj.
Æiumomente iu þipeto tuþegis aý renversis
alian kaj iu falis en la akvon, el kiu, feliæe,
forkuris la krokodiloj, timigitaj de la
eksterordinara bruo. Sur la bordoj æiuj
puþis unu alian, æar neniu rigardis sian
najbaron, patron, infanon, sed fiksis la
frenezajn okulojn sur la ora beko de la
þipo kaj sur la reøa tendo. Eæ la pied-
premataj homoj, al kiuj la ondanta amaso
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senkonscie rompis la ripojn kaj tordis la
artikojn, havis nur unu krion:

—Vivu eterne, vi nia estro!... brilu, suno
de Egipto!

La saluta frenezo baldaý infektis ankaý
la þipon de l’ kronprinco: la oficiroj,
soldatoj kaj remistoj, kunpremitaj en unu
amason, vete kriis, kaj Tutmozis, for-
gesante pri la kronprinco grimpis la altan
antaýon de l’ þipo kaj preskaý falis en la
akvon.

Subite sur la reøa þipo oni ektrumpetis
kaj post momento respondis trumpeto de
la þipo de Ramzes. Dua signalo kaj— la
princo estis antaý la patro.

La vido de l’ faraono aý eble la tondro
de krioj, bruantaj æirkaýe, duone svenigis
la princon, kaj li ne povis diri eæ unu
vorton. Li falis al la piedoj de l’ patro, kaj
la sinjoro de l’ mondo premis lin al sia
dia brusto.

Post momento oni levis la flankojn de
la tendo kaj la tuta popolo de ambaý
bordoj de Nilo ekvidis sian estron sur la
trono, kaj sur la plej alta þtupo la
kronprincon, genuantan, kun la kapo sur
la patra brusto.

Fariøis tia silento, ke oni aýdis la
flirtadon de la standardoj sur la þipoj, kaj
subite eksplodis grandega krio, pli gran-
da ol æiuj antaýaj. La egipta popolo ho-
noris per øi la repaciøon de l’ patro kun la
filo, aklamis la nunan, salutis la estontan
estron. Se iu esperis ion de la malpacoj en
la familio de l’ faraono, li povis hodiaý
konvinkiøi, ke la nova reøa branæo estas
forte kunkreskita kun la trunko.

La aspekto de lia sankteco ne montris
bonfarton. Post ama akcepto, li ordonis
al la filo sidiøi apud la trono kaj diris:

—Mia animo sopiris al vi, Ramzes, des
pli varme, ju pli bonajn nova¼ojn mi havis
pri vi. Hodiaý mi vidas, ke vi estas ne nur
junulo kun leona koro, sed ankaý viro
plena de prudento, kiu scias juøi la
proprajn agojn, scias sin regi kaj kiu
komprenas la þtatajn raciojn.

Kaj kiam la kortuþita princo silentis kaj
kisis la patrajn piedojn, la monar¶o
daýrigis:

—Vi bone agis, forlasante la komandon
de du grekaj korpusoj, æar vi meritas la
memfisan korpuson, kies estro vi estas de
hodiaý...

—Mia patro!...— murmuretis la tremanta
princo.

—Krom tio, en Malsupra Egipto, mal-
fermita de tri flankoj al la atakoj de l’
malamikoj, mi bezonas viron bravan kaj
prudentan, kiu vidus æion æirkaýe, juøus
en sia koro kaj rapide agus en subitaj
okazoj. Kaj tial en æi tiu duono de l’ regno
mi nomas vin vic-reøo.

Larmoj fluis el la okuloj de Ramzes. Per
ili li adiaýis sian junecon kaj salutis la
povon, al kiu de multe da jaroj sopiris
malpacience lia animo.

—Mi jam estas laca homo kaj malforta de
la malsanoj— diris la monar¶o— kaj se
ne detenus min la zorgo pri la estonteco
de l’ þtato kaj pri via juneco, ankoraý
hodiaý mi petus la eterne vivantajn
antaýulojn, ke ili alvoku min al sia gloro.

Sed æiu tago estas por mi pli kaj pli peza,
kaj tial, Ramzes, vi komencos dividi kun
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mi la þarøon de l’ povo. Kiel la kokino
instruas siajn idojn seræi grajnojn kaj sin
gardi kontraý vulturo, same mi instruos
al vi la malfacilan arton regi la þtaton kaj
observi la agojn de l’ malamikoj. Ho, falu
iam sur ilin, kiel la aglo sur la timemajn
perdrikojn!

La reøa þipo kaj øia brila sekvantaro
albordiøis al la kastelo. La laca monar¶o
suriris portilon, kaj en la sama momento
Herhor proksimiøis al la kronprinco:

—Permesu al mi, nobla princo— diris li—
esti la unua, kiu øojas pro via leviøo.
Komandu kun sukceso la armeojn kaj regu
same feliæe nian æefan provincon por la
gloro de Egipto!

Ramzes forte premis lian manon.

—Vi tion faris, Herhor?— demandis li.—
Vi havas la tutan mian dankemon kaj vi
konvinkiøos, ke øi ion valoras.

—Vi jam rekompencis min, parolante
tiel— respondis Herhor. La princo volis
foriri, Herhor haltigis lin.

—Ankoraý unu malgranda vorto— diris
li.— Avertu, kronprinco, unu el viaj
virinoj, Saran, ke þi ne kantu religiajn
himnojn...

Kaj kiam Ramzes mire lin rigardis, li
aldonis:

—Tiam dum la promenado sur Nilo, æi
tiu knabino kantis nian plej sanktan
himnon, kiun aýdi havas la rajton nur la
faraono kaj æefepiskopoj. La malfeliæa
infano povus kare pagi sian kantan arton
kaj sian nescion pri tio, kion þi kantas.

—Þi do faris blasfemon?— demandis la
konfuzita princo.

—Nevole— respondis la æefepiskopo.—
Feliæe sole mi aýdis kaj mi pensas, ke inter
þia kanto kaj nia himno estas simileco tre
malproksima. En æiu okazo þi ne ripetu
øin.

—Kaj þi devas sin purigi— aldonis la
princo.— Æu sufiæos por fremdulino, se
þi oferos al la templo de Izido tridek
bovinojn?

—Bone, þi oferu— respondis Herhor kun
delikata grimaco.— La diojn ne ofendas
la oferoj...

—Kaj vi, nobla sinjoro— daýrigis Ram-
zes— bonvolu akcepti æi tiun miraklan
þildon, kiun mi ricevis de mia sankta avo...

—Mi?... La þildon de Amenhotep?...—
ekkriis la ministro.— Æu mi øin indas?

—Per la saøo vi egalas mian avon, kaj per
la posteno vi lin egalos.

Herhor silente kliniøis profunde. Æi tiu
ora þildo, inkrustita per multekostaj
þtonoj, havis, krom granda mona valoro,
forton de l’ amuleto øi do estis reøa
donaco.

Sed pli gravaj estis la vortoj de l’ princo,
ke Herhor per la posteno egalos Amen-
hotepon... Æu la kronprinco jam decidiøis
edziøi kun la filino de li, Herhor?...

Tio estis la plej amata revo de la minis-
tro kaj de la reøino Nikotris Tamen oni
devas konfesi, ke Ramzes parolante pri la
estonta posteno de Herhor, tute ne pensis
pri la edziøo kun lia filino, sed pri novaj
honoraj oficoj por li, kiuj mankis nek en
la temploj, nek en la kortego.
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